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DEL FOSSAT DELS LLEONS A EL 

FOSSAT DE L'ÀNGEL

Dissabte 8 d'febrer

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel juny; 1 Samuel 18: 6-9; Mateu 6: 6; Fets 5: LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel juny; 1 Samuel 18: 6-9; Mateu 6: 6; Fets 5: 

27-32; Marc 6: 14-29; Hebreus 11: 35-38.

PER MEMORITZAR: 

"Llavors els governadors i sàtrapes cercaven ocasió per acusar Daniel pel que fa a el regne; mes 

no podien trobar cap ocasió o falta, perquè ell era fidel, i cap vici ni falta va ser trobat en ell "(Dan. 

6: 4).

L'experiència de persecució de Daniel serveix com un paradigma per al poble de Déu en el 

temps de la fi. La història no indica que el poble de Déu estarà lliure de proves i sofriments. El que 

sí garanteix és que, en el conflicte amb el mal, el bé finalment triomfarà i Déu finalment vindicará 

al seu poble.

Lliçó 7: Pel 15 de febrer de 2020

Després que els medopersas prenen Babilònia, Darío el Medo reconeix la saviesa de Daniel i el 
convida a formar part de el nou Govern. L'ancià profeta és tan excel·lent en els seus deures públics 
que el nou rei el nomena administrador principal de tot el Govern medopersa.

 No obstant això, a mesura que transcorre el capítol, Daniel enfronta el resultat del que bé 
podria anomenar-se el "pecat original primordial": el de la gelosia. No obstant això, abans 
d'acabar la història, podem veure que Daniel és fidel als seus deures seculars sota els 
medopersas i també al seu Déu, que és el més important. I podem estar segurs que, en gran
mesura, la seva fidelitat a Déu també afecta directament la seva fidelitat en els altres aspectes.
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Fins i tot al cel, un ambient perfecte, Llucifer sentia gelosia de Crist. "Llucifer era envejós i 

tenia gelosia de Jesucrist. No obstant això, quan tots els àngels es van inclinar davant seu per 

reconèixer la seva supremacia, gran autoritat i dret de governar, es va inclinar amb ells, però el 

seu cor estava ple d'enveja i odi "( HR 14). És tan perillós albergar sentiments de gelosia que en els seu cor estava ple d'enveja i odi "( HR 14). És tan perillós albergar sentiments de gelosia que en els seu cor estava ple d'enveja i odi "( HR 14). És tan perillós albergar sentiments de gelosia que en els 

Deu Manaments, juntament amb la prohibició de matar i robar, hi ha el Manament contra la 

cobdícia (veure Éxo. 20:17).

Llegeix Daniel 6: 1 a el 5, juntament amb Gènesi 37:11 i 1 Samuel 18: 6 a l'9. Quin paper juguen la gelosia 

en totes aquestes històries?

Les habilitats administratives de Daniel van impressionar a rei, però van provocar la gelosia 

d'altres funcionaris. Per això, van conspirar per desfer-se'n acusant de corrupció. Però, per més 

que van buscar, no van trobar falles en l'administració de Daniel. "No podien trobar cap ocasió o 

falta, perquè ell era fidel, i cap vici ni falta va ser trobat en ell" (Dan. 6: 4). La paraula aramea 

traduïda com "fidel" també pot traduir-se com "fiable".

Daniel és irreprensible; no hi ha res que els funcionaris puguin fer per presentar una acusació 

falsa contra ell. No obstant això, també perceben com de fidel és al seu Déu i com de obedient és 

a la Llei del seu Déu. Així que, aviat s'adonen que, per voltar a Daniel, hauran de provocar una 

situació en què Daniel s'enfronti amb el dilema d'obeir la Llei de Déu o la llei de l'Imperi. Segons el 

que els funcionaris van esbrinar de Daniel, estan absolutament convençuts que, donades les 

condicions, Daniel s'inclinarà per la Llei de Déu per sobre la llei de l'Imperi. Quina testimoni de la 

fidelitat de Daniel!

Quin tipus de lluites amb la gelosia has tingut, i com les vas enfrontar? Per què la gelosia és una falta 

espiritual tan mortal i paralitzant?

ÀNIMES GELOSES
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Llegeix Daniel 6: 6 a l'9. Quina és la mentalitat que està darrere d'aquest decret? Com juga 

amb la vanitat del rei?

Potser Darío sembli ximple a l'promulgar un decret que aviat desitjarà revocar. Cau en el 

parany estesa pels funcionaris, que són prou intel·ligents com per jugar amb les circumstàncies 

polítiques de el regne recentment establert. Darío ha descentralitzat el Govern, i va establir 120 

sàtrapes perquè l'administració sigui més eficient. No obstant això, aquest accionar comporta 

alguns riscos a llarg termini. Un governador influent pot promoure fàcilment una rebel·lió i dividir el 

regne. Per tant, una llei que obligui a tots a presentar una petició només a rei durant trenta dies 

sembla una bona estratègia per fomentar la lleialtat a rei i, per tant, evitar qualsevol tipus de 

sedició. Però els oficials enganyen el rei, a l'afirmar que una proposta d'aquest tipus té el suport 

de "tots" els governadors, administradors, sàtrapes, consellers i assessors; 1 inexactitud òbvia, ja 

que Daniel no està inclòs. A més, l'expectativa de ser tractat com un déu potser li hagi resultat 

atractiva a rei.

No existeixen evidències que els reis perses alguna vegada hagin reclamat un estatut diví. No 

obstant això, aparentment el decret va tenir la intenció de convertir el rei en l'únic representant 

dels déus durant trenta dies; és a dir, les oracions als déus havien oferir-se a través d'ell. 

Desgraciadament, el rei no va investigar les motivacions que havien darrere de la proposta. Per 

tant, no va percebre que la llei que suposadament impediria la conspiració era en si mateixa una 

conspiració per perjudicar Daniel.

Hi ha dos aspectes d'aquesta llei que mereixen atenció. En primer lloc, el càstig per la 

transgressió és ser llançat a la fossa dels lleons. Com aquest tipus de càstig no es confirma en 

cap altra part, va poder haver estat un suggeriment ad hoc dels enemics de Daniel. Els antics cap altra part, va poder haver estat un suggeriment ad hoc dels enemics de Daniel. Els antics cap altra part, va poder haver estat un suggeriment ad hoc dels enemics de Daniel. Els antics 

monarques de l'Proper Orient col·locaven als lleons en gàbies per tal de alliberar-los en certes 

ocasions per a la caça. Així que, no faltaven lleons per atacar a qui s'atrevís a violar el decret de 

rei. En segon lloc, el decret no es pot canviar. La naturalesa immutable de la "la llei de Mitja i de 

Pèrsia" també s'esmenta en Ester 01:19 i 8: 8. Diodoro Sículo, un antic historiador grec, esmenta 

una ocasió en la qual Darío III (no confondre amb el Darío esmentat en Daniel) va canviar 

d'opinió, però ja no va poder derogar una sentència de mort que havia dictat contra un home 

innocent.

LA CONFABULACIÓ CONTRA DANIEL
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L'ORACIÓ DE DANIEL

"Però tu, quan preguis, entra a la teva cambra, i tancada la porta, prega al teu Pare que 

està en secret; i el teu Pare que veu en el secret et recom- pensarà en públic "(Mat. 6: 6).

Llegeix Daniel 06:10. Per què Daniel, simplement, no prega sense que ningú ho vegi?

Daniel és un estadista experimentat; però, sobretot, és servent de Déu. Com a tal, és l'únic 

membre de Govern que pot entendre què hi ha darrere de el decret de rei. Per Darío, el decret 

representa una oportunitat per enfortir la unitat de el regne, però per als conspiradors és una 

estratègia per desfer-Daniel.

Per descomptat, les veritables causes i motius que estan darrere de la trama es troben en el 

conflicte còsmic entre Déu i les forces de l'malament. En aquest moment (539 aC), Daniel ja ha 

rebut les visions registrades a Daniel 7 (553 aC) i 8 (551 aC). Per això, pot entendre el decret real 

no com una mera política humana, sinó com un exemple d'aquesta guerra còsmica. La visió de el 

Fill de l'Home que lliura el Regne a el poble de l'Altíssim i l'ajuda consoladora de l'àngel intèrpret 

(Dan. 7) van poder haver-li donat coratge per enfrontar la crisi. Potser també va reflexionar en 

l'experiència dels seus companys, que van ser prou valents com per desafiar el decret de 

Nabucodonosor (Dan. 3).

Per tant, ell no canvia els seus hàbits devocionals, sinó que continua la seva pràctica habitual 

de pregar tres vegades a el dia cap a Jerusalem. Tot i la prohibició de fer peticions a qualsevol 

home o déu, llevat a rei, Daniel no pren cap precaució per amagar o disfressar la seva vida de 

pregària durant aquests trenta dies crítics. Ell és minoria absoluta, ja que és l'únic, entre una 

dotzena de governadors i altres funcionaris, a punt d'entrar en conflicte amb el decret real. No 

obstant això, mitjançant la seva vida d'oració pública, demostra que la lleialtat que li deu a Déu 

precedeix a la seva lleialtat a el rei i la seva llei perpètua.

Llegeix Fets 05:27 a l'32. Encara que aquesta advertència és clara, per què, a l'actuar en contra 

de les lleis humanes, sempre hem d'estar segurs que el que estem fent és veritablement la 

voluntat de Déu? (A la fi i al el cap, pensa en aquells que van morir abans que trair una creença o 

un sistema de creences que creien que era correcta!)
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AL FOSSAT DELS LLEONS

Llegeix Daniel 6:11 a el 23. Què li diu el rei a Daniel que revela com de poderós és Daniel com a 

testimoni fidel de Déu?

Els conspiradors aviat detecten a Daniel pregant (és a dir, fent exactament el que el decret 

prohibeix). I, a l'esgrimir l'acusació davant el rei, es refereixen a Daniel de manera denigrant: 

"Daniel, que és dels fills dels captius de Judà" (Dan. 6:13). Per a ells, un dels principals 

funcionaris de l'Imperi, el favorit del rei, no és més que "un captiu". A més, s'enfronten a Daniel 

contra el rei a el dir que "no et respecta a tu, oh rei, ni acata l'edicte que vas confirmar". Ara el rei 

comprèn que va caure en un parany a l'signar el decret. El passatge diu que "fins a la posta de sol 

va treballar per a lliurar" (Dan. 6:14). Però, no hi va haver res que pogués fer per salvar el profeta 

de l'càstig prescrit. La llei irrevocable dels medopersas havia d'aplicar rigorosament. Així el rei, 

encara que a contracor, emet l'ordre de llançar a Daniel als lleons. Però a el fer-ho, Darío 

expressa un indici d'esperança, que sona a una oració: "El teu Déu, el qui tu contínuament 

serveixes, ell et lliure" (Dan. 6:16).

El text bíblic no diu el que Daniel fa enmig dels lleons, però podem suposar que està pregant. 

I Déu honra la fe de Daniel a l'enviar al seu àngel per protegir-lo. Al matí, Daniel està sa i estalvi, i 

llest per reprendre les seves activitats en el Govern. A l'comentar aquest episodi, Elena de White 

diu: "Déu no va impedir als enemics de Daniel que el tiressin a la fossa dels lleons. Va permetre 

que fins allà complissin el seu propòsit dels mals àngels i els homes impius; però ho va fer per 

recalcar tant més l'alliberament del seu servent, i perquè la derrota dels enemics de la veritat i de 

la justícia fos més completa "( PR 399).la justícia fos més completa "( PR 399).la justícia fos més completa "( PR 399).

Si bé aquesta història té un final feliç (al menys, per a Daniel), què passa amb aquelles històries, 

algunes bíbliques fins i tot (veure, p. Ex., Mar. 6: 14-29), que no acaben en alliberament aquí? Com hem 

d'entendre?
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Llegeix Daniel 6:24 a el 28. Què testimoni dóna el rei sobre Déu?

Un aspecte important de l'relat és el fet que Darío lloa Déu i reconeix la seva sobirania. Això 

és una culminació, fins i tot un clímax, de les lloances o les expressions de reconeixement ofertes 

a Déu en els capítols anteriors (Dan. 2: 20-23; 03:28, 29; 4: 1-3, 34- 37). Com Nabucodonosor, 

Darío respon a l'alliberament de Daniel lloant Déu. Però, va més enllà: reverteix el decret anterior i 

ordena que tots "temin i tremolin davant la presència de el Déu de Daniel" (Dan. 6:26).

Sí, Daniel se salva miraculosament, la seva fidelitat es veu recompensada, el mal és castigat, 

i l'honor i el poder de Déu es reivindiquen. Però, el que veiem aquí és un miniejemplo del que 

succeirà a escala universal: el poble de Déu serà alliberat, el mal serà castigat i el Senyor serà 

reivindicat davant el cosmos.

Llegeix Daniel 06:24. Què podríem considerar problemàtic en aquest veure- sículo, i per què?

Hi ha un problema preocupant, i és que les esposes i els fills, fins on sabem, són innocents, i 

no obstant això pateixen la mateixa sort que els culpables. Com podem explicar el que sembla ser 

un maneig inadequat de la justícia?

En primer lloc, hem de tenir en compte que el rei decideix i implementa la mesura segons la 

llei persa, que inclou a la família en el càstig de l'culpable. Segons un antic principi, tota la família 

és responsable de l'ofensa d'un membre de la família. Això no vol dir que estigui bé, només vol dir 

que aquesta història encaixa amb el que sabem sobre la llei persa.

En segon lloc, hem d'observar que el relat bíblic informa sobre el fet però no dóna suport 

l'accionar de rei. De fet, la Bíblia clarament prohibeix que els nens siguin condemnats a mort pels 

pecats dels pares (Deut. 24:16).

Davant d'injustícies com aquesta i moltes altres, què consol pots obtenir de passatges com 1 

Corintis 4: 5? Què diu i per què aquest aspecte és tan important?

LA VINDICACIÓ
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L'alliberament de Daniel es registra en Hebreus 11. L'anomenat "saló de la fama de la fe" diu 

que els profetes, entre d'altres èxits, "van tapar boques de lleons" (He. 11:33). Això és meravellós, 

però hem de tenir en compte que els herois de la fe no són només els que van escapar de la mort, 

com Daniel, sinó a més els que pateixen i moren valentament, com també ho assenyala Hebreus 

11. Déu crida alguns a donar testimoni amb la seva vida; ia altres, mitjançant la seva mort. Per 

tant, el relat de l'alliberament de Daniel no implica que aquesta s'atorgui a tots, com sabem per la 

multitud d'homes i dones que han estat màrtirs per la seva fe en Jesús. No obstant això, 

l'alliberament miraculosa de Daniel mostra que Déu governa i que, finalment, alliberarà a tots els 

seus fills de el poder de l'pecat i de la mort.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. El novel·lista i filòsof francès Jean Paul Sartre va escriure certa vegada 1. El novel·lista i filòsof francès Jean Paul Sartre va escriure certa vegada 

que "la millor manera de concebre el projecte fonamental de la realitat humana és dir que 

l'home és l'ésser el projecte és ser Déu" (JP Sartre, Being and Nothingness: A l'home és l'ésser el projecte és ser Déu" (JP Sartre, Being and Nothingness: A 

Phenomenological Essay on Ontology, pàg. 724). Com ens ajuda això a comprendre, a Phenomenological Essay on Ontology, pàg. 724). Com ens ajuda això a comprendre, a 

l'almenys en cert nivell, per què el rei va caure en el parany? Per què tots, sigui quina 

sigui la nostra situació de vida, hem de tenir cura amb aquesta mateixa inclinació 

perillosa, per més subtil que sigui? De quines altres maneres podríem voler ser "com 

Déu"?

2. Quina classe de testimoniatge donem als altres pel que fa a la nostra 2. Quina classe de testimoniatge donem als altres pel que fa a la nostra 

fidelitat a Déu ia la seva Llei? Els que et coneixen ¿pensarien que defensaries la teva fe 

encara que et costés la feina o la vida?

3. Què veus en Daniel que fa que sigui una persona a qui Déu puguin3. Què veus en Daniel que fa que sigui una persona a qui Déu puguin

d'usar eficientment per als seus propòsits? Amb l'ajuda d'el Senyor, com pots cultivar 

més aquestes mateixes característiques?

4. De quina manera Daniel podria haver-se justificat a l'decidir canviar-4. De quina manera Daniel podria haver-se justificat a l'decidir canviar-

viar la seva forma de pregar, en vista el decret? O això hagués estat una transigència 

perillosa? Per què?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


